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Morten vokser op i ghettoen Urbanplanen på Amager med det værst tænkelige udgangspunkt - han er
intelligent, dygtigere end sine jævnaldrende i skolen, og drømmer om at blive skuespiller. Men drømmene

lever under umulige vilkår i et understimuleret miljø præget af vold og kriminalitet, samt en selvforstærkende
underklasse-jantelov, der mere end noget andet dikterer, at man ikke skal tro, man er en skid.

Da Mortens forældre bliver skilt starter en kædereaktion af svigt, der vender op og ned på alt, og langsomt
identificerer den stille og nørdede dreng sig mere og mere med sine indvandrervenner og deres had og vrede

mod samfundet og ikke mindst sig selv.

Planen er en coming-of-age-fortælling om at være barn, vokse op, blive forelsket og forsøge at finde sig selv i
et betændt multikulturelt mikrokosmos, som de færreste undslipper eller kender til. Samtidig er Planen en

historisk roman om de menneskelige omkostninger ved 90’ernes fejlslagne integration og 00’ernes fjendtlige
indvandrerdebat, der kulminerede med profet-karikaturer, bandekrig og en hovedstad, der blev sat i flammer.

Morten Pape (f. 1986) er opvokset på Amager i Urbanplanen. Han er under uddannelse som
manuskriptforfatter på den alternative filmskole Super16. Planen er hans debutroman.
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